
Df>ZSŐ László

AZ ARCHAIKUS MOSOLY
:MolnÍlr C. Pá] rnűvészete

A művészet új törekvései általitban heves tiltakozásokat vál- .
tanak ki. Igy volt ez az első világháborút követő években is, mi
kor a magyar festészet alkotástnódjában következtek be jelentő

sebbIrányváltozások. Akkoriban a tiltakozások főként a hivatalos
fóru mokat: a kritikusokat, és a korszak politikai képviselőit jel
lemezték. De amikor Molnár C. Pál művészetére gondolunk 
mert, hiszen az li munkássága köriil hullárnzott csaknem legjobban
a kritika -, még egyházi körök tiltukozásáról is meg kell emlé
kezniink. Míg világi részrlii elhauazott ellene a "kozmopolitiz
mus" vádja, s Illegkapta az akkori han megbélyegző "kommunista"
jelző! is, addig egyházi témájú IJIlh'eiJ'ól a klerus egyes tagjai
úgy vélekedtek, hogy nem engedhetők be a templomba.

~1:i volt HZ oka ennek az idegenkedeenek? A kritizálól, "ai'
«haikus merevséget", "torz művészetet" emlegettek, s még a meg
úrtőbbek is megelégedtek azzal a megáll ap ítással , hogy Molnár
C. Pál Fra Allgelicmés Botticelli művcszetét támusztotta fel. Ha
Illélyére pi llantunk ezeknek a bírálutoknak, Ortszára kell gondol
nunk, aki az absztrakt művészetektől az "en~beri" vonás elejté
sét kérte számon. A polgárság hHnvatló diadalának utolsó v i
rága: az úgynevezett absztrakt művészct, II technikus kultúra fe
nyegető árnyékában valóban mechanikai gyártmánnyá, geomet
riai idommá torzította el az élet eleven szépségét. Ez a minden
további, szet-ves fejlődést kizáro irány z.súk utcábu jutva az ipar
univészettel találkozott: tartalmát elvesztette a közönség számára,
-.; alkotásai csupán formális, dekoratív Raját.osságokat őriztek meg:
nem jelentettek egyebet többé, mint a díszítést egy használati tár
g·:'-~Oll.

Molnár C. Púl művészetóre nem lehetett ráfogni, hogy össze
köttetésben áll az "absztrakt" törekvésekkel. Egy alapvetően 1'0

kou vonása uzonban mindennek ellimére figyelemrern.éltó volt: az
uralkodóuu dpl\Oratív-' hajluudósúe, mel y képeit. jellemezte.' E,
már elegeudűur-k bizonyult. arra, hogy ellentétbe keriiljöu CL natu
ralizmus "emberi" fogalmával, éles visszahatásként közvetlen idő

lnl i elődei; a II ug'vbúuyaiuk , f'őkeut Werellc;r,y Károly után, Ez
vc.lt. az, am i a k r itiká.nak nem tetszet], Dek(}l'u,tiv hajlandóság: a
Forma urahun a valósúg felett. Míg azonban a7; absztrakt művé

~z(,t xziuto akaratlanul, a tartalom fokozatos elvonásával jutott
1.,1 rlekorntiv börtönébe, addig Molnár c.' Pál tudatosau adott el
sőbbséget uiűvészetóbeu ennek a elekorutiv hatásnak, s . ezzel II

tudatossággal új tartalmat hozott. Az nhsztrukt művészet eg~' ha
uvutló kultúr« minden megoldást llélkülö:zií, végső produktuma,
dl' Molnúr C. ritl míív{>s'l;pÜ~ egy iJsi, kollektív kit1tul'úlís hagyo-
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márívuak lett csaknem közvetlen elődöl, lit> 11; ül i í'eitúmusztófu, "
így új fejlődés ki indulását jelentette.

A fiatal rajztanúrjelölt, aki 1918"1wJl elhagyja a Képzőművé

szeti F'óiskolát, mert észreveszi, hogy ott iuár semmit sem tanul
hat, rövidesen elhag-s-ja Magvarországnt is, Svájcba utazik é"
Lausanne-ban telepszik le. Három évig él itt művészcteből, nem a
krí tikusok, hanem a józan és romlatlan izlésQ közönség i teletére
támaszkodva. Öszi kiáll ításain valameunyi kúpét -Illegveszik él

svájciak, s ez annyit jövedelmez, hogy a rákövetkező" őszig gond
nélkül járhatja a tájakat. melvek térnűnl kinálkoznak. ne tovább
kívánkozik iJlnét francia földre s lB21-bnn Párisbu érkezik. Saját
útját járja, s éppúgy rui n t hazájában, itt sem vár tanácsot- vagy
ösztönzést kora művószeí.ótől. A modernek nem érdeklik. A Louvre
vonzza: a történelem műalkotásainak gyüjteméllye, ahol kedvére
elmerül het kedveneci szem léletóben, A fiat» l ruűvészt a klasszikus
Iormaalkotás varúzxa ejti meg, a történet.i korok szeniléletében éb
red önmag-áru, H így lesz jellemző sajátossúgúvú ti, formát alkotó
vonal olyan üllllepMyesell komoly tiSzl:O!ebl, iuelv csuk régi rue-.
tereknél található. 1922-Jwn tér haza, s 192:I-hall, 11 Belvedere-sz»
Ionban rendezi meg elHó hudu.ncsti ki;illíl;''''~út, lliellYf>! hazai ;;Z"
replése el indul.

Ha most klsértctet- teszünk ana, hogy un-gúrt su l; e kezdetbeli
"tOl'znak" és "merevnek" hirdetett l;a.i;ÍüHi.~~os alkotúsrnód belső

lényegét, a problémát az egyházi inűvészot olda láró! kel! megkö
zelítenünk. Molnár C. Pál ugvanis az úg,y nevezett monumentáii»
festészet területéről indult, mely termeszeténél és ercdetónél fog
va szeros kapcsolatban áll az egyluizi témaválasztassa1.

Az antik hagyományokat magábaolvasztó katol ikus egyliá7.
sokáig bölcsője wolt az európai művészotekuek, il az egész közéji
koron át meg-meg újuló, soha el nem avuló esztétikai tartalmat
adott fl képzőművészet formáinak. E kajJ('c;ol;lt gyakol'latías jelle
gű volt: középpontjáhuu a képzőművészetek Iegprakűikusabb ága:
az építészet állott. Isten hajlékának szep felépítése volt a képző

művészet legfőbb felnrlata, s ehhez mórtcn festészet lis szobrászat
csupán mint az építészetet kisérő, dlsz.ítö-rcudeltctésű alkotásmód
jelentkezett. A í'estészet formái: a sz ínek és a vonaluk tehát ket
tős kötöttség ala II állottak: alakulásukat ruegszahta egYl'ébzt maga
az épület: a templom, malynek elrendezésébe szervescn kellett
beleilleszkedniők, músrész.t mint Iegmagasztosabb tartalom, kor
látokat jelölt ki az egyházi téma is, feltétlen alkalmazkodást kö
vetelve. Az épülethez, a külső kornvezethez való kötöttségben áll
az efajta festészet monumentalitásn : sz.ilúrd ehnozdithutatlausáea,
az épületbe való helegyökerezése, úllanclóságu. A monument ális
festészet tehát alapvetően dekoratív jellegií és egyházi hagyomú
nyú rnűvészet, mely térnuválasztúsúbun, rendel tetósénél fogva
szinte megkívánja a magasztos, ünnepélyes tartalmat.

A közópkor i monumentális festészetet szemlólve, még egy j~l-
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lemző vonás tűnik előnkbe: az archuiemus, E fogalom az egyel'!
művészeti kultúrák kezdő korszakaival kapcsolódik egybe, s ösz
sze függ a művész reális kifejezőképességénekkezdetlegességével.
Általában bizonyos szőg'letességet, merevséget: holt nyugalmat je
lent az élet elevenségével szemben. A kora-középkorban ez főleg

a bizánci vagy bizánci hatású mozaik-képeken vagy üvegfestmé
nyeken figyelhető meg, ahol az anyag természete is szinte elő

írja ezt a merevséget. A viszonylag legszabadabb monumentális
festésmód: a falfestészet aránylag későn, a középkor végén támad
igazi életre s a renaissance-ba viszi út ezt az archaizmust. A
quattrocento idejére már azonban ez az archaizmus belső lényegé
ben átalakul. A gyakorlott, biztos rajztudás megszünteti kapcsola
tát II kezdetlegesség'gel, de elmélyíti viszonyát az ünnepélyes
séggel, a monumentalítással.

A monumentális festészetben a forma alázatos: arra igyek
szik, hogy ne terel.ie el a figyelmet a legmagasztosabb tartalom
ról, sőt minden erejével kihangsúlyozza azt. Ezt legjobhan a nyu
godt, egyszeru, nagy egységbe foglaló vonalritmussal éri el, rnely
kiemeli a tipikusan jellegzetest, az eg'yetemest, de elhanyagolja
az egyénit, az esetlagast. Kollektiv vonalú nnivészet tehát, a kö
zépkor szellemének megfelelő, nem pedig modern, individualista.
Nem kedveli a megejtő részleteket, az emberi test mozgásában
adódó részlet-szépségak nem bilincselik le, s ezért szinte hiány
zik 'belőle a líra és a báj. Annál inkább áthatja azonban a nyu
galom, az ünnepélyes, méltóságos rend krtstálytisztasága, ar, eg-y
ség szépsége: a: fenség.

Ebből következik, hogy témája csak "ürijk" lehet. Olyan tar
talom, melyet méltó módon vehet körül az ünnepélyes formák mű

vészete. Ar, egyetemes formák kerrlsése út a szhnbólumok felé.
A monumentális festészet tehát nem a realitás művészete; a ki
fejezés vágya a látható valóságon túl keres valamit. Valami belső
szépséget bontakoztat ki, háttérbe szorrtva uz;alkotús három ré
tegéből az ábrázolás igényét a kifejezés és ;t jelentés ereje mel
lett. A látható valóság puszta eszközzé válik, hogy utaljon egy
nálánál magasabbrendűre. Ez a sximbolízmns ténye, egy finom
formai szirnbólizmusé, melv nélkül valód i egyházi művészet el
képzelhetetlen.

Mindez akkor válik érthetővé, ha a mouumcutá.lis Festészetet
ellentétével, az úgynevezett táblakép- festéssel hasonlítjuk össze. A
szabadon hordozható és környezetétől függntlen táblakép f.ejlődé

sét a renuissanee forradalma indította el. Az ahrázolás diadalának
is nevezhetnénk ezt a kort, mert a látható valóság, a realitás
ujrafelfedezésével a kifejezés és a jelentés szerepe lesz mellóke
sebb. Eltűnik a kőzépkor univerzumokra való törekvése, és alkotó
egyedeire hull szét ar, egységes világ. Az ábrázolás diadala ar,
egyén győzelmét is jelenti: az egyszer megalkotott, és a maga
nemében egyetlen emberét. Akollektiv szemléletet felváltja az
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individualista látás, mely egészen a legutóbbi időkig alapvető vo
nása maradt II művészetnek. 'Többé Hem az elvont, belső szépség
a fontos, hanem a kűlső, a látható: legfőbb élmény a teremtés
műhelyébőlkikerült emberi -test, A művészet az egyetemességre tö
rekvő, állandó formák fensége után felfedezi a túllő részletek ba
ját: II mozgásban érvényesülő, hajló vonal külőnleges ritmusát.
Az emberi test mozdulatai végtelen perspektívákat nyitnak a mű

vészek számára. A mozgás dinamizmusa a monumentál is festé
szethe is behatol (Michelangelo),- s az archaikus nvugalorrr-közép
kori attitűdje fakóra váltan sűllved el a mult messzeségében. A
monumentális festészet lassan megsziiuik egyértelmű lenni az egy
házművészettel,bár a barokk még m indig hősi korszaka; II festői

technika szinte káprázatos fejlettsége azonban nem pótolja már
II finom, formai szímbólizmus halálát: az egyházmüvészet belső

lényegének elvi.lágiasodását, A franeia forradalom utún a festés
mód Iolvtonossáza is megszűnik, s II monumentális festészet csak

.elszigetelt követőkre talál. (Pierre Puvis de Chavannes. Ferdi-
nand Hodier; nálunk a gödöllőiek: Kőrösfői Kríesch Aladár, Nagy
Sándor kísérleteztek vele.) Az -indivldualizmus kora, főképp az
impressaionizmusé, szinte kizárólag a táblaképfestést művelte, s
ezzel egyidejűleg az egyházi témákat is elhanyagolta.

Molnár C. Pál művészete tehát egyediilúlJóan sajátságos, m i
kol' benne ismét f'eltűn ik a quattrocento kultnrá lt, a középkortól
örökölt archaikus vonása. Természetesen, Svájcban hatott rú Hod
ler, Párisban pedig' Pin-is de Chavaunós, de útját épp olyan egye
dül járja, nriut a párisi Place Pigalle magányosa, Ingres "apostola"
voit egy időben, de könnvű felfedezni, hog':,' a forradalom után i
klasszicizmusnak, az individualista vonalnak mcstere nem lehetett
vele oly rokon, mint Pnvis de Chavannes, a kollektív, mouumeu
tális vonal álmodóra. A sokat emlegetett Botticelli-rokonság i,;
itt gyökerezik: a ra.iz klasszikus.vünnonélves i-itmusának tisztele
tében.

Az individualista látású ko rbun tehát szükségszerű volt t);;

természetes, hogy- az uiból jelerrtkező, l;egeu elfelejtett. mouumen
tál is igények kezdetben visszatetszést keltettek. A naturalista
kor után szekatlan volt a dekoratív hn.ilaru uralma, a "torzítás":
mikor a rajz a kifejezés és a jelentés érdekében elvonatkozik az
ábt-ázolústól. Szekatlan volt az egységbefoglaló, komoly rajzú
alakok archaikus nyugalma, ünnepélye" fensége, ruelv a terrné
szetével oly rokon egyházi témák Ieló fordulva ismét életre kel
tette az.t a finom, formai szimbólizmuet, melv a uunttroeentóval
'll enyészett. A sors Iróniája volt, mikor fl hosszú időn út elvilázi
ásodott egyházművészeti ízlí~s magu is ti ltakozott, hogy ama
gaRztos tartalmának leginkább Jlle;~'fple]ö monumentális festésze
tet Molnár C. Pál tolmáesolásábun falai ](Ü7.Ú visszafogadja. 192í
beu a Szent Ferenc-pálvázatra benyújtott művét a hírú.ló bizott
súg egyszeríien félretette. Csak Gerevich Tibor fede~te fel, s íg;,"



tüntették ki az ifjúsági díjjal, majd ug'yuncsak Gerevich közre
működésére kapott római ösztöndíjat. 1928-ban utazott Rómába,
ahol nemzedékének két másik k itűnősósróvo], Szőnyi Istvánnal és
Aba-Novák Vilmossal együtt időzött, De míg ezek siettek haza,
addig Molnár C. Pál három évet töltött Honiában a latin szellem
igézete alatt. 1931-ben tért haza, s 19ii2-ben rendezte meg Ilag~

g'yüjteményes kiá.llítását az :Ermlzt-esaruokhall. .
Pályája ezzel egyenes vonalba leud ült, de u kri tiku n011l

szünt meg kísérni. S csakugyan, a mnnumentá lis iránnyal egyidő

hen űzött táblukóp-Iestészete rminthu joggal vúJtott volna hi hi
rálutot. A művész maga is érezte, hogy a monumentálishoz 81\0

kott a.lkotásrnód]a It bensősógcsebb, Iiru.ibb kövotelruónvű tábla
képen fakóvá, élettelenné válik. S m íg 1937-bell megkapja II vá
risi nag'yd íjat, és ezzel a hivatalos elismerés iH [eléje fordul
(jellemző módon előbb k iilf'öld rűl, s csnk azután hazai részről),

a művósz fejlődése válH[tgba jut. Most érzi csak, ]lO,!,'y a mouu
mentál.is f'estószet rajzos varázsa kiegósr.iü;sec szo rul. Olyan ki
egéEzítósre, melvet a renaissance, e Iestósze] virflgkol'[t móg nern
ismert. A nnivész tehát ismét [t tőrteuelem felé fordul, nrint ő

maga moridta egy beszélgetésben: tanácsot várt a műtörtéuettől.

E magatartás igen .iellemző Molnúr C. Pálra: mi som áll távo
labb tőle, mint az úgynevezett ösztőnős óstehetség attitűdje. EI
mélyedő tanu Irnánvok jellemzik és problémák örökös fBIvetése. Az
irodalomban az ilyen tipusú alkotót »oeta doetusnak nevezik. A
doctus jel7.ő őt, a festőt is megilleti.

A tanácsot, melyet várt, a barokk festészet/ől kapja meg; ti

színek mólvtűzű, szi nte mágikus izzását, A múzeumokat júrja és
a francia forradalom előtti festők uiűvein elbűvol i a technikának
káprázatos biz tonságu, a szinek titkos tudással való kezelése. A
harmad-negyedrangú füstök többet mu tatnuk neki, mint a lángol
mék, Hiszen az egészen nagyok zsenia lit.ása eltakarja a szemek
elől a kivitelezés múdjá t: ez csak a kisebb tehetségek műv«i li

látszik. A művész úgy fedezi fel a forradalom előtti festés tech
nikáját, mint egy elsűllyedt világrészt. 0.'!odúlkozva állap ítja meg,
hogy - míg a forradalom utáni, modern Európában a legna
gyobbak is csak küzdelrnek árán, de vnlójúhan "nem tudtak" fei'l
teni (mint pl. Cézanne), addig az olsűllvedt Európa legküwb~

tehetségű festője is magaslatán állt a technikának.
"A rnetódikából sok minden örökre feledésbe merült -_. mond

ta erről egyszer a művész. - A forradalommal a festészetbell
is lezárult egy korszak. Bár továbbra is tudjuk, hogy száradó
olaj és porfesték keveredését kell felhasznú lnunk, az ehhez járuló
különböző gyanták adagolása, a keverés arúnya, természete isins
rotlen a modern festők előtt. Ujra fel kell fedezni. Hatvan éves
koromra végre meg akarok tanulni festeni."

A míívész fejlődésériek új útja tehát az elsüllyedt Európa.
s~íneinek mágikus izzása .felé vezet. Nem szellemidézés ez; nem II
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visszahozhatatlauul letűnt kol' sokszor túlkönnyed és felületes
tartalma érdekli: a műhely titkait kututja, és a mesterségbeli tu
dás történelmi tárházából merít. A XIX század már nem használ
ta a metódikus festést: azt a módszert, mikor ti képen a külön
bözö festékrétegek egymásra épülnek. A sz ínek féllyerejűk sze
rinti skálaban helyezkednek el, s legutoljára marad a legvilágo
sabb _fényfoltok felrakása. Az alapul valasatott szín azonbau ter
mészete szerint átizzik, vagy átdereng az \árnyékos részeken,
II ezzel eldönti a kép alapvető, színbeli jel legét, Ez az átlátsze
árnyék művészete, s egyben ot kölIllyellspg{" légies f'inomságé
é,.; aZ eleven életé.

A modern festészet "alla juiu.a" morloru: a készeu vk ikevart
szinok közvetlen. egymás mellé való felrakása, nem ismerheti
azokat a csodálatos mélység li hurmóniúku t, melyeket a tiazta
inivoltukban egymás fölé épülő, és a kepe-n kereredb sz íuek zeri
genele. A XIX. századi festők képei élettelen, vak úrnvékokba
Iulnak: a sötét részek nem illeszkednek bele a v ilúgos részek
hnrrnouiájába, csupán disszonáns kiséretkóu t szerepelnek. Ezzel
fiigg össze e képek síkszerű hatrum is, ellentétben a motódikus
festés szoborszerű, plasztikusan kiugró .ielJeg-ével, melyet fények
és árnyékok finom skálája ad. A szoborszerűsóg maga Molnár
C. Pálnak nem volt új: mindig isf.örekedett a rajz szoborszerű

ségére. A metódikus festés azonban levújabb képeiben arra segí
tette, hágy ezt színekben is k if'ejczze, Különöson akt-képeinek válj
P:6 a szoborszerű hatás fő jelleg'zetcsségévé.

Archaikus formák és mélvről izzó, tündöklő szanek kapcsolata
minden történeti jellegük mellett is e~é-;zeIJ új és sajátos ízt au
nak ma Molnár C. Pál művészetéuek. E III Ll vészet formái sziute
-ziikségszerűen kívánják meg, hogy iirii];: témakkal kalle~olódja-'

nak. Ilyen örök téma az egyhúzrnűvúszethen adódó tartalmakon
kívül még maga az emberi test, mel y formáit változatlanul őrzi

II világ teremtése úta. Mi úgy látjuk, hogy - Molnár C. Pál ese
tében - a női test ábrázolása nagyjclen tűségű a művészi fejlő

dés szempontjából. Mintha hiduak k ínúlkoznók ez a téma, hogy
közelítse elindulásának kifejezetten dekoratív hn.ilandóságútól egy
olyan alkotásméd felé, mely több figyelmet szeutol a valóság for
má.inak, a kifejezés .és jelentés mellctt nagyobb erővel .iuttatva
érvénvra az ábrázolás igényeit. S még valamit: azt a bizonyos
bensőségesebb vonást, mely a táblakép-festés természetében rejlik.

Élő művészről szólunk, s ezért őrizkednünk kell attól, hogy
szi lárd kereteket kijelölő megállapításokat tegyünk. Művészetkr-iti
kusaink mindezek ellenére már megpróbálkeztak ezzel, mikor Mol
nár C. Pált az olasz nouecenio újklusszicista áramlatába akarták
besorolni. Nem találjuk ezt igazságosuak, mert e sajátos művé

"zet, formáinak történeti jellegénél fogva--· ha egyes vonásokban
párhuzamosan futhat is jelenkori Iránvaattal --- lényegesen tá
volabbi és mélyebb gyökerekből táulálkozik. Mi úgy látjuk, -
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történelmi érdeklődéséből és művészete formáiból itélve meg El

művészt - hogy itt, a magyar adottságok közepett a latin szel
lemből képvisel számunkra valamit. Müvészetének történeti gyö
kerei, Iejlődése újabb szakaszával teljessé váltan, a művészettőr

ténetnek abba a nagy korszakába nyúlnak vissza, mikor a latin
szellemet latin népek tolmácsolták Európának: a renaissanceban
és barokkban olaszok és spanyolok, a forradalom felé hajló anc'íen
régime-ben pedig, franciák. De a forradalom után jelentkező, lé-

. nyegében tartalmatlan és pusztán utánérzö, angol sugalmazású
klassaicizmussal, valamint a neoklasszicizmussal nem tart igazi
kapcsolatot.

Új fejlődésének jellemző. vonásait viseli magán Molnár C.
'Pál egyik legújabb egyházi témá;iú műve is: a városligeti jáki
kápolna oltárf'estméuve. A triptichon a baloldali mellékoltúr: a
halott Krisztus oltára számára készült, témája szerint El jó ha
lálra emlékeztetve. Hármas beosztása e feladatnak megf'elelően,

szentek életének utolsó perceit ábrúzolja. Miriden elméleti Fejtege-
. tésnél szemléltetőbb, ha ezen a konkrét példán kísérjük figyelem
mel, hogyan kornponálja szer-ves egységbe a művész El formát a
tartalommal.

Négy teljesen kűlönbőző időheu és helyen lejátszódó eseményt
kellett egységbe foglalva áhrázolnia. Az időben és helyben egy
máshoz legközelebb álló két eseményt: Mária és József halálát
a triptichon középső részébe foglalta, a központi elhélyezéssel
kiemelve a két szent kirlőnleges kitüntető kapcsolatát is, mely a
Megváltó alakjához fűzi. őket. .A balszárnyon Szent Benedek
utolsó perceit ábrázolta, akit a templomban, Isten oltára előtt

ért utol a halál. ,Jobbfelől a hóhérpallost fenkölt lélekkel fogadó
Morus Szent 'I'amás búcsúját látjuk leányától. E teljesen különböző

eseményeknek szerkezeti egységet mindenekelótt a kép hátterében
vonuló árkádsor ad, melynek szabúlvos ütemben ismétlődő, mcssze

~ távlatot uyu.itó ívei összekapcsolják a jeleneteket.
Balról, a Szent Benedek halálát ábrázoló képszárny négyala

kos csoportjának gúlaformá;iú zárt alákzatbnn való megkompo
nálása ünnepélyes komolyságot áruszt. A gulaszerű kompozició
csúcsában a szent állkiegyenesedve, kiterjesztett karokkal, míg
előtte térdelő húrom szerzetestársának meghajlott teste valóság
gal zenei ritmusban ível egJoTmás fulé. Különösen csodálatraméltó
itt a mozdulatok lendülete s ugyanakkor a rnértók, mely nem en
gedi, hogya mozgalmasság az ünnepélyes nyugalmat megbontsa.

Nyugalmat áraszt az ágyban fekvő Mária, s az ágyban fekvő

József alakja is az őket körülvevőkkel, egymils mellé helyezve.
A triptichon középső részében a környezetnek és a háttérnek
teljesen- szirnbólikus a jelentősége, hiszen két külőnböző esemény
miuden elválasztás nélkül van egymás mellé helyezve.

A jobbszárnyon levő képet: Morus Tamás búcsúját bensőség,
" -- a művésznél saját kijelentése szer-int is ritka -- l írn hatja
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át. Szent Tamás megláncolva ül börtönében, és átölelve r tar-tja
előtte térdelő, karjaiba omló leányát. A két alak egymást ki
egészítő, egymásba hulló ritmusa tragik us szépség ű, A leánytest
szenvedélyes kétségbeesésben kígyózó hullámvonala földöntúlian
nemes komolysággal oldódik fel az árja alakjában. Nehéz volna
szavakba foglalni, mit fejez ki Morus Szent Tamás magasba néző.

egyszerűen nemes és mégis földöntúli rnisztériumokat sejtető áb
rázolása. Legjobban talán mégis azt a mindenek felett való bölcs
megbékélést, melvet utolsó szavai is rnu tatta.k: "Ne szornorkod
jatok. Ellenségeinkkel együtt örvendünk majd a mennvben."

Az egész kép rajza fig;yelmeztet arra a benső útulakulásru,
melvet a rnűvész kezdetben öncélúbban dokoratrv vonalai a való
ság irányában tettek. De nem az individualista vonal naturaliz
musára gondolunk itt, hanem a kollektív f'ormálásnak arra a fen
ségesen egyszerű, csak a Iegrnagusztosnbbt-a törekvő módiára, me
lyet - véleményünk szerint - igazi egyházrnűvészet nom is nél
külözhet. A régi, finom formai szirnból izmus kel életre tehát
Molnár O. Pál művészetóben, mely olyan sokáig meltatlanul
száműzve volt él templomokból. E zárt, komoly, és mégis élő ri t
musú formák ünnepélyesen intenek az egyed ill lénvegesre: a jó
halálra, me ly az élet egyetlen lehetség-es céljaként tündököl, az
apostol figyelmeztetését juttatva eszünkbe: 'l'escoérek, ime tit/wt
mondok nektek: mindnyájan fel fOFJunk ulJ.l!an támadni, dp nem·
mindnyájan fogunk elváUozni, hirteleuűl; eiJ.iJ szempi.llantás alat!
.a végső h.arsonaseára ...

A metódikusan festett színck beusóségw; izzása az égbolt éi;
ll. táj hátterében különlegcs derűvel ál'usr,tja el n formák komoly
archaizmusát. Szent Benedek jelenetében a háttér Monte Cassino
apátságával az égbolt mélytüzű, friss, reggeli rag-yog·ás;l. A trip
tichon középső részén a tornpúbb, Iojto ttuhh, kékes köddel derengő

sz inek jellemzik a tájat, m ig :MOI'UR 8í:ent Tamás búcsújúban az
égbolt mégegyszer felragyog a 'I'hornze h ídjn fölött, de minthu
az alkony érett, búcsúzó színeit látnők.

Szigorú f'orrnúk és izz6 sz ínok derűje úgy tíi nik nekünk, mi nt
egy archaikus mosoly, mely a m űvészet belső ruag'jáuuk: a szep
ségnek elmúlhatatlanságáról i s beszél. S most, mikor a jó halál
oltára előtt befejezzük művészcti kontemplúriónkut, ismét az apos
tol szavaira kell gondolnunk: Elnuell« a halált a diadal. Halál,
hol a te .győzelmed? Halál, hol a te fullánkod~


